-REGATA SOLIDARIA PROACTIVA OPEN ARMS –
CLUB NÀUTIC EL MASNOU
10 I 11 DE FEBRER DE 2018

ANUNCI DE REGATA
1 REGLES
La regata es regirà per les regles tal i com es defineixen en el Reglament de Regates a Vela, edició 2017-2020.
Serà d’aplicació la Guia Esportiva de la FCV en vigor.
Serà d’aplicació l’Apèndix P del RRV.
Es podrà exigir als entrenadors i personal de suport dels regatistes a flot, l’ús de l’armilla salvavides.
2 PUBLICITAT
Els participants podran exhibir publicitat individual classificada com de Categoria C d’acord amb la Reglamentació 20
de la ISAF i les prescripcions de la RFEV a dita reglamentació.
3 ELEGIBILITAT
Tots els participants hauran de complir amb els requisits d’Elegibilitat reflectits a la Reglamentació 19 de la World
Sailing i les Prescripcions RFEV a dita reglamentació.
És una regata limitada i tancada al Grup 1 i Grup 2 d’Optimist. NO podran prendre part regatistes que no estiguin en
possessió de la llicencia 2018 de la FCV i carnet de classe 2018.
4 INSCRIPCIONS
- Les inscripcions seran complimentades necessàriament en el formulari adjunt, hi hauran d'enviar-se per correu a:
basenautica@nauticmasnou.com
-

Els drets d’inscripció són de 12€ per embarcació. Aquest drets d’inscripció es remetran mitjançant transferència al
website. http://nauticmasnou.com/producte/inscripcio/

-

Una embarcació no es considerarà inscrita si no ha completat la presentació dels documents següents:
a)
Llicència federativa d’esportista de l'any actual.
b)
Carnet de Classe de l'any actual.
c)
Fotocòpia del pagament dels drets de inscripció abans de finalitzar el termini d’inscripció.

- El termini de la inscripció acabarà el dia 9 de febrer a les 18 hores.
- El Comitè organitzador es reserva el dret d'admetre inscripcions que es rebin després d'aquesta data.
- El Comitè organitzador podrà exigir la presentació dels documents que justifiquin les dades de la butlleta d’inscripció.
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5 REGISTRE DE PARTICIPANTS i ENTRENADORS
- Cada tripulació haurà de confirmar personalment la inscripció a l’Oficina de Regata, abans de les 10:30 hores del dia
10 de febrer.
- El registre es condiciona amb la signatura del full de registre, i acceptació de responsabilitat.
- Caldrà que tots els entrenadors assistents es registrin abans de les 10:30 hores del dia 10 de febrer presentant la
següent documentació:
a)
Llicència federativa de tècnic Nivell 1 o superior, vigent.
b)
Identificació de l’embarcació.
c)
Títol adequat pel govern de l’embarcació.
d)
Originals o fotocòpia de la llicència federativa de tècnic.
e)
Certificat de navegabilitat de l’embarcació.
f)
Matriculació i assegurança de l’embarcació amb el rebut corresponent.
g)
Serà obligatori portar una radio VHF i estar a l’escolta pel canal de l’àrea de regata 71.
6 PROGRAMA
DATA
Dissabte 10 febrer
Dissabte 10 febrer
Dissabte 10 febrer
Diumenge 11 febrer
Diumenge 11 febrer
-

HORA
Fins 10.30h
10:45h
12h
11h
17:00h Aprox.

ACTE
Registre participants
Reunió d’entrenadors
Senyal atenció 1ª prova i refrigeri en acabar
Proves
Clausura i lliurament de trofeus

L’últim dia de regata no es donaran senyals de sortida a partir de les 16:00 hores
Hi ha programades 6 proves. No es faran més de 4 proves diàries.
Proves necessàries per a la validesa del Campionat: 1.
Es descartarà 1 prova amb 5 proves vàlides.

7 FORMAT DE COMPETICIÓ:
El format de competició serà en flota.
8 PUNTUACIÓ:
S’aplicarà el sistema de puntuació Baixa, segons Apèndix A del RRV.
9 PREMIS:
S’especificaran en el TOA en el transcurs del trofeu.
10 RESPONSABILITAT:
Tots els participants ho fan sota el seu propi risc i responsabilitat.
11 INSTRUCCIONS:
Les Instruccions de Regata estaran disponibles a la web del CNeMasnou (http://nauticmasnou.com/regates/)/ ) a partir
de dijous 8 de febrer i no es facilitaran còpies impreses.
El present Anunci de Regata es pot modificar d’acord amb la Regla 89.2(a) del RRV.
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12. PÀRQUING
El dissabte 10/02/18 la Capitania del Port Masnou lliurarà a cada participant preinscrit dins de termini, un únic tiquet
de pàrquing per regatista, d’entrada i de sortida, per utilitzar tant dissabte com diumenge. No es garanteix tiquet als
que no s´hagin preinscrit abans de les 18:00h del divendres 09/02/18.
El diumenge 11/02/18 s’ha de retirar tot el material del pàrquing del Port abans de mitjanit o entrar-ho amb autorització
dins de la Base Nàutica.
Fora d´aquest termini no es garanteix ajut logístic ni seguretat del material
13. REGATA SOLIDARIA PROACTIVA OPEN ARMS
“La nostra missió va començar amb la foto d’un nen ofegat en una vorera del mar. Portades de premsa, xarxes socials,
televisions … i cap govern va fer res. Volem que les nostres nens, futurs adults, creixin en una societat en la que una
imatge així sigui inconcebible. Volem que coneguin la nostra historia i que lluitin perquè una causa com la nostra mai
més sigui necessària”
Després d’escoltar a Oscar Camps, fundador de la ONG Proactiva Open Arms, pronunciar aquestes paraules en una
tertúlia a la nostra seu social, el Club Nàutic El Masnou va adquirir el compromís de portar a terme alguna acció per
col·laborar en els fins solidaris de l’associació.
La principal missió de Proactiva Open Arms, organització no governamental i sense ànim de lucre, es rescatar del mar
als refugiats que arriben a Europa fugint de conflictes bèl·lics, persecucions i pobresa. I el Club Nàutic El Masnou s’ha
marcat com a objectiu la sensibilització dels seus joves esportistes i familiars perquè, segons paraules del seu
fundador Oscar Camps “la vida humana està per sobre de qualsevol llei, norma o protocol i els drets humans s’han de
defensar al carrer i el recolzament de la gent és molt necessari”.
Amb aquesta finalitat es celebrarà la primera regata infantil Proactiva Open Arms, que reunirà més de 150 regatistes
catalans de la classe Optimist en edats compreses entre els 8 i els 15 anys.
La competició serà de dues jornades en las que els regatistes competiran en una de les proves del circuit català
d’Optimist, i es sensibilitzaran amb una realitat incomprensible. Es celebrarà un sorteig solidari de material cedit
per diversos esportistes i empreses que han volgut solidaritzar-se amb Proactiva Open Arms i els fons
recaudats es destinaran íntegrament amb la finalitat que la ONG pugui continuar amb la seva tasca solidaria
gracies a les aportacions de tothom.
“Proactiva Open Arms és una organització petita i que, amb pocs recursos, ha aconseguit salvar més de 50.000
persones al mar” Oscar Camps.
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